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Activitatea I.3
Legende despre cutremure

 ► Introducere:

Oamenii au căutat întotdeauna să explice cauzele cutremurelor, însă în trecut nu 
erau posibile explicaţiile știinţi� ce. Astfel, în zonele afectate de cutremure, au luat naștere 
povestiri/legende despre cutremure.

 ► Materiale necesare:

– Harta lumii pe care sunt notate locaţii ale legendelor.
– Fișa nr. I.3. – Legende despre cutremure

 ► Procedură:

1. Prezentaţi elevilor Harta lumii cu localizări ale legendelor despre cutremure (� g. I.3).

2. Explicaţi elevilor că, în trecut, cutremurele erau explicate prin legende.

3. Întrebaţi elevii dacă au auzit de astfel de legende.

4. Prezentaţi elevilor câteva legende și arătaţi pe hartă zonele de unde provin.

1  India: Pământul este susţinut de patru elefanţi care stau pe spatele unei ţestoase. 
Țestoasa, la rându-i, stă în echilibru pe capul unei cobre. Atunci când unul dintre animale 
se mișcă, se cutremură și Pământul. 

2  Assam (între Bangladesh și China): În interiorul Pământului există o rasă de oameni 
care, din când în când, zgâlţâie Pământul pentru a a� a dacă la suprafaţă mai există 
cineva. Atunci când copiii simt zdruncinătura, strigă „Viu, Viu!” pentru ca oamenii din 
subteran să-i audă și să înceteze zdruncinăturile. 

3  Mexic: El Diablo, diavolul, începe să sfâșie Pământul pornind din interiorul său. El  și 
cohorta sa de draci folosesc crăpăturile făcute atunci când vor s-o ia pe scurtătură 
pentru a ieși la suprafaţă și pentru a stârni din nou necazuri pe Pământ. 

4  Siberia: Pământul stă pe o sanie condusă de un zeu, pe nume Tull. Câinii care trag sania 
au purici. Atunci când se opresc să se scarpine, Pământul se cutremură. 

5  Japonia: O pisică-de-mare uriașă („namazu”) stă încolăcită în noroi, pe fundul mării, 
având pe spate insula Japoniei. Un semizeu (sau „daimyojin”) ţine o stâncă pe capul ei 
pentru a nu se mișca. Uneori, atunci când prinde un moment de neatenţie a semizeului, 
pisica-de-mare se mișcă, iar Pământul se cutremură. 
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6  Mozambic: Pământul este o �inţă vie și are aceleași probleme ca și oamenii. Din când 
în când, el se îmbolnăvește, face gripă și febră, iar noi îl putem simţi atunci când are 
frisoane. 

7  Africa de Vest: Pământul este un disc plat, susţinut la un capăt de un munte enorm și, la 
celălalt, de un uriaș. Soţia uriașului susţine cerul. Pământul tremură atunci când uriașul 
își îmbrăţișează soţia. 

8  Letonia: Un zeu, pe nume Drebkuhls, poartă Pământul cu delicateţe în braţele sale, în 
timp ce merge prin ceruri. Atunci când acesta are o zi proastă, este posibil să nu �e atent 
cum ţine Pământul. Atunci, Pământul simte smuciturile. 

9  Columbia: Atunci când Pământul a fost făcut pentru prima oară, a fost �xat pe trei grinzi 
mari din lemn. Dar, într-o zi, Chibchacum, zeul suprem, a decis că ar � mai distractiv să 
vadă câmpia Bogotei sub apă. El a inundat terenul și, drept pedeapsă, a fost forţat să 
poarte lumea pe umerii lui. Uneori, el se enervează și bate din picior, zguduind Pământul. 

10 Scandinavia: Loki, zeul focului și al minciunii, a fost pedepsit pentru că și-a omorât 
fratele, Baldur. El este legat de o stâncă, într-o peșteră subterană. Deasupra feţei lui, un 
șarpe își scutură otrava pe care sora lui o strânge într-un bol chiar înainte de a-i atinge 
faţa. Dar, din când în când, ea trebuie să plece să golească vasul, lăsând ca otrava să 
cadă pe faţa lui Loki. Pentru a evita acest lucru, el se leagănă și se răsucește, iar în acel 
moment Pământul se zdruncină. 

11 Noua Zeelandă: Mama-Pământ poartă în pântec un copil, pe micuţul zeu Ru. Când se 
întinde și lovește, așa cum fac bebelușii, el provoacă cutremure. 

12 Africa de Est: Un pește gigantic cară o stâncă pe spatele lui. Pe stâncă stă o vacă, 
balansând Pământul pe unul din coarnele sale. Uneori, când începe să o doară gâtul, 
aruncă globul pământesc de pe un corn pe altul. 

13 America Centrală: Pământul pătrat este ţinut la cele patru colţuri ale sale de patru zei. 
Atunci când ei decid că Pământul a devenit suprapopulat, aceștia îl răstoarnă, pentru a 
scăpa de surplusul de oameni. 

14 România: Lumea se sprijină pe stâlpii divini ai credinţei, speranţei și carităţii. Atunci 
când faptele oamenilor slăbesc unul dintre stâlpi, Pământul se cutremură. 




